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GESTÃO SUSTENTÁVEL DA PRODUÇÃO DE 
FRUTOS SECOS FACE À CRISE CLIMÁTICA



Notícias…

Diminuição da precipitação e aumento
da temperatura são evidentes na
agricultura em Portugal

Mau tempo: Granizo e chuva intensa nas
vinhas e pomares do Douro

Seca: Governo vai identificar
necessidades de investimento dos
agricultores

Prepare-se para um verão histórico com vários
dias seguidos acima dos 43 graus

Alterações climáticas já custaram a

Portugal quase 7 mil milhões de euros

Granizo fez a "vindima" nos concelhos de 
Sabrosa e São João da Pesqueira

Agricultores de Valpaços queixam-se da 
geada que dizimou noz e amêndoa 

Seca. “É necessária uma reinvenção” 
na agricultura



Notícias…



Evolução da temperatura global



Fonte: IPMA www.ipma.pt

Anomalia da temperatura média em Portugal Continental (°C)



Anomalia relativa da precipitação em Portugal Continental  (%)

Fonte: IPMA www.ipma.pt



Projeção da temperatura média e da precipitação (Bragança)

Média anual modelada - 1976 a 2005: 11,2 ºC; 890 mm 

- 2041-2070: 2,2 a 2,9 ºC; -78 a -195 mm
- 2071-2100: 2,7 a 4,8 ºC; -9 a -175 mm

Fonte: Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas



Projeção do número de dias muito quentes e noites tropicais

DIAS MUITO QUENTES: Cenário RCP4.5 Cenário RCP8.5

Bragança: 2,3 17,5 a 20,7 27,4 a 51,7

NOITES TROPICAIS:

Bragança: 0,4 7,1 a 13,3 8  a 36,7

Fonte: Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas



AGRICULTURA (sequeiro): problemas acrescidos

- Aumento da temperatura;
- Menor disponibilidade hídrica.

Stresse Luminoso
High Light

- Elevada intensidade luminosa;
- Maior ocorrência de eventos extremos (ondas
de frio e calor, secas prolongadas, precipitação
intensa, quedas de granizo...).



ESPÉCIES PRODUTORAS DE FRUTOS SECOS (sequeiro): 
problemas acrescidos

- Alterações na fenologia (duração da estação de crescimento...);

- Alterações na relação com pragas e doenças;

- Diminuição de produtividade (floração/frutificação; área
assimiladora; eficiência fotossintética; atividade respiratória...)

- Alterações na qualidade.



Notícias…
MEIO AMBIENTE
75% das terras do planeta apresentam
Degradação do Solo
Um novo relatório alerta para os danos
ambientais que ameaçam 3,2 mil milhões de

pessoas. Ainda assim, as soluções estão
ao nosso alcance.

LUSA
FAO defende medidas urgentes para travar 
degradação dos solos

AMBIENTE
A aridez dos solos já atinge a totalidade do
interior do Algarve e Alentejo.
Cerca de 63% do território do continente está
classificado como estando suscetível à
desertificação e 32,6% tem solos em situação
degradada.

https://www.natgeo.pt/meio-ambiente
https://www.dn.pt/lusa.html
https://www.publico.pt/ambiente


Solo: um recurso natural não renovável a curto prazo 

Os solos levam dezenas de milhares de anos a formar-se (> 100 anos/cm)
e podem sofrer degradação em poucos anos (por vezes, apenas em
poucas horas)...

F. López Bermúdez



Grande Desafio - Proteção do Solo 

1. Erosão do solo 
2. Diminuição da matéria orgânica
3. Compactação do solo 
4. Diminuição da biodiversidade do solo 
5. Salinização

Solos: sustentabilidade e alterações climáticas

Todos estes problemas agravam os
efeitos das alterações climáticas,
particularmente os decorrentes da
menor disponibilidade de água



Alterações climáticas: alguns problemas nos solos

Na Europa...
cerca de  970 milhões de toneladas de solo são perdidos anualmente

-- O aumento de temperatura contribui
para aumentar a decomposição e a
mineralização da matéria orgânica do
solo, reduzindo o seu teor de carbono
orgânico;

-- Maior suscetibilidade à erosão
(...eventos de precipitação...);



Solo: um recurso natural não renovável a curto prazo 

1937



Como combater os efeitos das alterações climáticas?



Medidas: aumentar a resiliência

- Capacidade para sobreviver às adversidades;

e

- Capacidade de recuperação após sofrer perturbações.



Medidas: aumentar a resiliência

- Alteração de práticas de rega (rega deficitária visando
aumentar a eficiência do uso da água)

Prgomet et al., 2020

Amendoal, Alfândega da Fé
cv. Ferragnès



Medidas: aumentar a resiliência

- Seleção de variedades
 Há diferenças significativas:

 Perda de água (cutícula, pubescência, compactação tecidos, área foliar, atividade hormonal...);
 Absorção e transporte de água (proporção de raízes finas/superficiais, micorrização, número e diâmetro
 dos vasos xilémicos);
 Capacidade de ajustamento osmótico, atividade antioxidante e elasticidade das paredes celulares)

Variedades:

DLL - Desmayo Largueta MBO - Masbovera

FBA - Falsa Barese NPA - Nonpareil

GAR - Garrigues RAM - Ramillete

LAU – Lauranne MAR - Marcona

Herralde et al., 2003



Medidas: aumentar a resiliência

- Gestão adequada do estado nutritivo e...

aplicação de indutores de proteção, incluindo
bioestimulantes

Bioestimulantes: um produto que estimula os processos fisiológicos
das plantas, independentemente do seu teor em nutrientes. O
objetivo da sua aplicação pode ser melhorar a eficiência do uso de
nutrientes, aumentar a tolerância a stresses abióticos, a qualidade
dos produtos e a disponibilidade de nutrientes a partir da rizosfera (du

Jardin et al., 2020).



Medidas: aumentar a resiliência

Bioestimulantes



Avelanal, Travanca, Macedo de Cavaleiros
Variedade: Ennis
Início ensaio- 2019: fertilização ao solo x bioestimulantes
Fertilização ao solo:
- NPK (60 U ha-1);
- Sem aplicação de fertilização (SF);
Bioestimulantes:
- Testemunha – sem aplicação (SB);
- Bioestimulante – aminóacidos (AA);
- Bioestimulante – algas marinhas (AM);

Produção  média 2019 e 2020 (kg ha-1): entre 999,8 (SF-SB) e 1251,1 (média dos 5 tratamentos)

NPK SF SB AA AM

Taxa de fotossíntese (µmol CO2 m-2 s-1)

julho
7,5 5,6 5,9 6,6 7,3

Gestão do estado nutritivo e indutores de proteção



Gestão do estado nutritivo e indutores de proteção

Castanheiro, Corujas, Macedo de Cavaleiros
Variedade: Longal
Início ensaio- 2019: fertilização azotada ao solo x aplicações foliares

Fertilização Azotada:

- N (80 U ha-1);
- Sem aplicação de fertilização (SF);

Aplicações foliares:

- Testemunha – sem aplicação (SB);
- Fertilizante foliar rico em potássio (K);
- Caulino – (CL);

Taxa de fotossíntese (µmol CO2 m-2 s-1) agosto de 2020
julho

SB K CL

Com azoto 12,7 12,0 12,1

Sem azoto 8,4 10,9 9,9

Taxa de fotossíntese 



Gestão do estado nutritivo e indutores de proteção
Amendoal, Mogadouro, modo de produção biológico
Variedade: Vairo
Início ensaio- 2019: bioestimulantes

- Testemunha – sem aplicação;
- Fertilizante foliar rico em boro (B);
- Bioestimulante – aminóacidos (AA);
- Bioestimulante – algas marinhas (AM);

Testemunha B AA AM

Taxa de fotossíntese (22 junho de 2020) 13,3 13,8 14,5 15,7

Taxa de fotossíntese (10 junho de 2021) 8,8 15,2 13,8 15,2



Gestão do estado nutritivo e indutores de proteção
Nogueiral, Vale da Porca, Macedo de Cavaleiros, modo de produção biológico
Variedade: Franquette
Início ensaio- 2019:
- Testemunha – sem aplicação;
- Fertilizante foliar rico em potássio (K);
- Fertilizante foliar rico em boro (B);
- Bioestimulante – aminóacidos (AA);
- Bioestimulante – algas marinhas (AM);
- Bioestimulante – aminóacidos + algas (AA+AM);

Testemunha K B AA AM AA+AM

Taxa de fotossíntese (µmol CO2 m-2 s-1)

agosto de 2020
10,3 c 11,9 ab 12,9 a 11,0 bc 12,3 ab 11,6 abc

Produção  média 2019 e 2020 (kg ha-1) 832,8 1206,4 1100,0 970,3 763,7 1080,4



Medidas: aumentar a resiliência

1) Aumentar a disponibilidade de água no solo
- Aumento da taxa de infiltração;
- Aumento da capacidade de armazenamento (espessura, estrutura, matéria
orgânica, condicionadores);
- Redução da evaporação de água.

2) Aumentar a capacidade de absorção (e transporte) de água
(desenvolvimento e morfologia do sistema radicular; ajustamentos fisiológicos;
simbiose fungos micorrízicos...).



Medidas: aumentar a resiliência

COBERTOS VEGETAIS: SEMEADOS/VEGETAÇÃO NATURAL



Medidas: aumentar a resiliência

Vegetação natural, Candedo Coberto semeado, Candedo Coberto semeado, mulch, Mogadouro

COBERTOS VEGETAIS: SEMEADOS/VEGETAÇÃO NATURAL



Cobertos vegetais: vantagens

Redução da erosão hídrica e do vento

Redução da lixiviação de água e nutrientes

Aumento da infiltração de água no solo

Redução da evaporação de água do solo durante a estação seca

Melhoria da circulação de pessoas e máquinas

Redução da compactação do solo

Aumento da porosidade e do teor de matéria orgânica no solo

Aumento da atividade biológica do solo e do número de insetos benéficos

Fixação de N (leguminosas)

Aumento da biodiversidade

Redução dos custos de produção (fertilizantes, combustíveis...)

Aumento de produção



Medidas: aumentar a resiliência
Amendoal, Mogadouro,, modo de produção biológico
Variedade: Vairo
Início ensaio- outono 2020: gestão do solo

Gestão:

- Mobilização (M);
- Cobertura com leguminosas anuais (CLA);

Testemunha CLA

Taxa de fotossíntese (10 junho de 2021) 8,8 14,3

10 Junho de 2021



Medidas: aumentar a resiliência

Castanheiro, Candedo, Vinhais
Variedade: Longal
Início ensaio- outono 2020: gestão do solo

Gestão:

- Mobilização (M);
- Cobertura com vegetação natural (CVN);
- Cobertura com leguminosas anuais (CLA);

M CVN CLA

Taxa de fotossíntese 13,8 15,0 17,5

Abril de 2021 10 Junho de 2021



Medidas: aumentar a resiliência



Medidas: aumentar a resiliência

Com compostado Sem compostado



Aumentar a resiliência: solos com MAIS VIDA

Benefícios:
- Solubilização e transferência de nutrientes
- Proteção contra pragas e doenças
- Criação de matéria orgânica estável
- Melhoria da estrutura do solo - formação de agregados -síntese de 
glomalina (um grande depósito de carbono e de azoto)



Nota final:

As alterações climáticas são uma realidade...

“Não existe uma vacina contra a crise climática, mas ainda
assim podemos combatê-la e prepararmo-nos para as suas
consequências inevitáveis. As repercussões das alterações
climáticas já se fazem sentir tanto dentro como fora da União
Europeia... Se nos prepararmos já hoje, ainda vamos a tempo
de construir um futuro resiliente às alterações climáticas”

Frans Timmermans, responsável pelo Pacto Ecológico Europeu




